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All • n • ,.rtlal"ı : 
O hllde t~ı 5 lira 

·ra.nöı memleketr .... 
a ıır 

lllnlırın her kellnn-
elndert 5 :kura, •h'1ır. 

Ocl"et peflndlr :. 
aono ge9en ••yalar 

10 kuruştur 

q~ lf!ıllet Meclisi ,.Ruslar _\,Almanlara g·öre\ \lingilizlere göre\ 
h 'nızhim kanuıı /aqıhala Kiqefi harabe' Rus ordusu- ı Alrnan kayıbı 
'il "1 .• . . l 1 k b .. .. k 
-ıi•ik~Zükere ve kubul etli halinde ter- nun imhası ı!~ra 2~~~ A. _ 

~~itarı~2ci teş , inin İlk günü toplanacak k~tf İ/er devam ediqor " Annafüıt,, gazetesi Al -
ııiuıe ' A A ll mantarın şark cephesinde 
"fl t Mecr · .. - il· l yan edilmiştir. Meclis bun Yüzbiuleı ce halk YENiDEN BIR ÇtıK IN ki harekatın rıeticesini al· 
~ı~tır. Ce~ı bugUn dan sonra Erzurum ve aç kalmış GILIZ VE RUS GEl\ıULE dıktan sonra zayıat rakam 
1 llU . tıe açılır E . D l d. . ~Okt l'SUye ge' ll rzıncan e e ıyelerıne Bertin 23 A. A. _ Rl llATlRILDl hırını neşretmesini mana· 

lll\ıı Ot Refiken S aş ikraz yapılmasına ait ka Alman Ajansı !:>ildiriyor Berlin 22 A.A.- Bu· lı görmektedir. Almanlar 
ll:tkik ıtelit Encum aly- nun Hlyıhusını da müzake· Al 1 K' f u,ünkü Alman resmi tebli · zayıatlarımn 400 binden , :ıı eun en er k ı. l . maıı ar ıye şehrine I'• 

, %.ve erek heyeti re ve auu etmış ve ta· girdikleri zamun çok bü ği: fazla olduğunu kabul edi-
~~ı:ıUtt l 6evkoluııan sa.r~uf bono~arı h~k~ınd~_- yük tahribat karşısında Kiyefin şarkındaki mın yodar. Fakat bu rakam • 
~ flıey6 fiyıhatarının kı ızabat dınlenmıştır. Y ı bulunduklarını görmüşl.:!r· takada sıkıştırılmış olan lar gülünçtür. 

1eııuş aııunıasını tek ııe uugünkü toplantıda dir. Bolşevikler, şehirden düşmanın imhasına devam R 
Ul1ı.ıı \1e bu teklif Türkiye-Almanya ticar~t çekilmeden evvel elzem edilmektedir. Çemberden us q a 

t\ıııı11 nıuşt1Jr. Bu ~u· mübadelelerine uit anlaş· olan bütün ihtiyaç mııdde kurtulmak için Bolşevikle İogilteredcn ace.-
d>i ~ ınu~eye alınan nıad ma~ın C. list0ıiinde deği- lerini toplıyarak ya bera· rin yaptığl bütün lt!şeb · 1 t k · · 

~ Jır. ı7:'1kt!resiııe •·n..ı şiklık yapılmasına, Türki· büsler kanlı zayıatla aka e an ısuyoc 
JU 

1 
uuy berlerinde 'götürmiş veya Lo d 23 A A ~ nı·· n uı· arasıud y~-Isveç ticaret ve tediye but yakmışlardır. bundan mele uğramışt,ır. Karade· n ra . . -

'ilik Uhendis ok la anlaşmasının tasdikine ait uizde 25 bin tonluk d.ört llusyanın Londra llüyük 
ll~t Okut u u k la h l başka su ve elektrik yol- E\f~isi, Husyaya ıröııderil -
( ıı:ı(! ,, uu .\lua ·r tı.ııun yı a arım nıüzake ları da iQlemez bir hale llus gemisi batırılmış, üç -s ~ 
~14 "'uzu" 'll.!Vriııe !•ı't rı re ultikten s o n r a ~ k ı mek üzere hazıl'lanan ''-' ı. ... maı. getirilmiştir. Bu yüzden muhrip ve bir topçe ere f b ı" l\(! ·k· · t · · · ık ·· u tank ha casıııın aşla· ı~ ~lllıtuı f resi esna- 1 ıncı eşrının .1 gun ytizbinlerce halk zaruri ih üç mayın ~emisi hasara 
"'i ~ e ı b ti toplanmak üzere içtiman ğ ınası nıüımsebetile lngiliz 

ı%taı a pler söz tiyaç maddeleıinin yoklu- u rarııışur. mıUetıne hitaben IJir me • 
t'ı ~r dernıe nihayet vermiştir. ğu yüzünden büyilk sıkın- Denizaltı gemilerimiz {' saj neşreylemiştir. ı\layes· 

«t,.Q{ ı,çekjmektedir. t~dafın8dan5 b~tlantlikk den~· kı bu me8ajında demiştir 
Qr l'ürk Hava. Ku- '"a kasgaııın zın e ııı tonu ıngt· ki = t liz ticaret gemisi batırılmış .• _ Bizim daha çok 

~~~ı:,~:'.~llnu verilecek mÜdaf llQSl tır. Hava kuvvetlerimiz tankıı ihtiyacımız vardır. 
'tııb~~ l• ""lll"ru • MÜTHİŞ BIR HAZIRLIK ilız birçok tank imal edi · 
lr "~4ttırl<l1.tt;ı,~ gıbi yır işinden mahrum kal- y AR dün gece lngilterenin cc· yoruz, fakat 3..ıOO kilomet 

ctJar l.lı ~uı ı:ı ... -f 1 · • • bed ed nubu şarkisindeki askeri 
6 

!ı.ı. 4~ v, vvrı le maması ıçın ICd en t Londra 22 AA.- Röy rn.ik bır cephe üzerinde 

11 
ta"afırır~~ l~ ~ret:cklcri birleri almıştır. Bu arada terin askel'i muhaniri ya- ehommiyeti haiz müesse· çok tank zayıalıuuz olmuş 

r • u '4Qh ~il K seleri muvaffakiyetle bom U ıın '1 lohı. uru- köylerden başlı yarak her zıyor: Hus o. duları şim<li tur. lluıı1ar Uıllerin ·Bar -
ı . "l.:tl,. t'l(lrı k f f' bardınıan evlemişlerdir. ı. d 1 k ı 'Urlış "Saıta <ıca • eve Jtı·d zar .arı dağıtıla Kafkasyauıa müdafaası .ı uar ol' u al'llıa ·arı-Jı kuı a 
;ıı,rı% 0lcıl'tı.k k:i fıtır cak ve bu zarflar Hamuzu· için mütiıiş bir surette ha Manş mıntakasında 29 nıımaktawr. Uize nekadar 

ÇJ ~rı:ı11~ .ltsıHt llıuftüliik nm so.a haftasında yimı ku zırlanmaktadır. Bu glınkü Ingiliz tayya!'esi dilşürül· çok tank göııd~rirl:ieniz 
lerk :ıtclır. edilmiş rum teşkilatı vasıtusile ev ınildafau hattının arkasında müştür. Bizim zayıatımız duşmaıı o lnıdar ~buk 

~ <lı lava K !erden toplanacaktır. Ingiliz orduları varclır. bir tayyareden ibarettir. nıağıCıp edılecektır. Vak 
~ ~laı~daşları Urunıu, Hava Kuvvetlerimize Kafkasyanın mUdafaw:;ı Düşman Almanya ilzc timle von:n iki kat vermiş 
ıı ~~ ıtk Uıe~ fıtrulurı yardım gibi bu çok mühim lıuyatl ehemmiyeti haizdir, rino ne gündüz ve ne do sayılır. " 

Drı:ıış •·:t e teşki· vatan davasır•a IJUtürı va· çünkü büyük lngilteroniıı gece hi~·bir akın yapmamış 
Vıtt liuy1 d Husyaya yapaCUl?ı yardı· tır. 

llnuaş er e de tundaşlarııı iştirak edece· mm yegane yoludur. 
)\ Jıı btı lıa ğine ~üphe yoktur. lngiliz ordusu şimdi 

eJle ("ot Iranı beşinci koldan temiz 

~ ~ .,~ eıı l d leıniş, tehlikeli Alman ve 
~t ., ran a ltalyanları ele geçirmiştir. 

fltı p ~Uunların arasında Kudüı:; 
ı't 1>ı. fan Eski Şahın başrnüftüsli, Hfişid Ali tu-
Uit ll { =>i • rafdarları da vardır.22 ya 

h ... lne em/a""'kz• mu··sa .. ~ındıı olan genç 1ran 1'Kruh 
'(f.lt llk •• - O:illetin arzusunu kavramakta 
l s o g dere edildi ve ıranda islfilınt işini dil· '\'\ edi şünmcktedir. Eski Şah ta· 
«: !\. YENl KABINE iŞ BA- rafından yapılan ve kanunu 
~or. A

0
·-0fi aian ~INOA esasiye uymayan her şe· 

1JUtu (jvlet l' · Tahran 22 A. A. - Purs y ortadan kaldırılacaktır. 
L il l• r \eı ajansı bildiriyor: Eski 
·~~ ışl!al unsızlura Şaha ait bütün menkul .Şimdiye kadar yapılan hile 
,. V\!n nltındaki li intihap yerine bundan 

\ S6 ra0 ve gayri menkul mallann 
~ \ Ylenı · Y? iıu hükumete devrine uil be· sonra serbest inUhap yapı· 

ı~ l.I ıştır. lucaktır. 
~lltşı Ulkunda Al yanuume parlarneıılodu ,. --------• 
l11~ı..1 Yapılan 8 

. okunmuştur. Eski Şah bine bu suretle iş& başla· 
ı t ı-ıı ı et uı zamanında zarar görenle· 1:~,.. nıiş, bu. mış lmlunnı:ıktadır. 
' ~U~etıure Bebe rin zararı tazmin olunacak TAHRAN l~AL EDIL-
~ı kn'"et• p tır. MEMIŞ 

~ h· .. , ın bu TAHRAN 22 A. A.-
~1%~?'aıı~t ola Pars ajansı bildiriyo,..: Baş Simla 23 A.A.- Veri-

li b nı, bütuu vekil Furugi Hun hasta ol len huberler hilafına lalı· 
Uk~ aşlıcu · ~uğu için yeni kabinenin ran ş e h r i Huslar 

il. Ve Vazı- lıstesi il~ hükOmetin prog tarafından işgal edilmemi~ 
~ r.ı Vakurla t• K il l Al ı · ~ \lln1 t ramı bugi\n Adliye azı· ır. uvve er lll a şe ırın 

~al'l et~~~: rı tarafından parlaıneıılo· dı~arısındu bulunmaktadır· 
da okunmuş ve yeni ka- lar 

IMUA HAREKET! DE
VA \l EDıYOH. 

Uerliıı 23A.A.- Cenup 
cephe::,inde çevrilmiş olan 

Huı; ordularının imha hare 
keline Alman hava kuvvet· 
teri çok geniş mikyasla iş 
tiril.k etmektedirler. Bu u· 
ruda 900 den fazla kıım· 
yon tahrip edilmiş, sayısız 
harp malzem~i im hu 6 olun 
ınu~tur. 

lGlLTEREYE MALZE.\lE 
NAKLEDEN GEMLLEHLN 

HiMAYESi 

Vaşington 22 A. A. -
Anıerikadau lngiltereye 
malzeıne nakleden Amcri· 
kun ve yabancı gemilerin 
hepsi Aıneriku donunmusı 
tarafından himuyo edile· 

cektir. Himayenin hungi 
sulara kudur teşmil edildi· 
,.... J\lmunlurın haberdtlr 
.,ı, 

otınanıuması için gi~li tu 
tulmaktadır. 

A.ırı11ı gol u 
kesildi mi? 
AL~JANLAlHN AZAK 

Dl·:~ lZl~E VAHDIK LAlU 
SÜ\ LENIYOH 

Londra 23 A. ı\. -
Salahiyetli kaynaklardan 
beyttn olunduğuna göre, 
eğer Almanlar hakikaten 
Azak denizin~ varmışlar · 
sa ve bu lıab~r doğru iso 
Kırım yolu ke-;ilmiş de -
meklir. Kiyefiıı şarkın la 
<;Ok şiddetli muharebeler 
olduğuna şiiphe yoktur. 
Leningrnd cephesinden hu 
glin hiçbir haher,gclnıc • 
miştir. 

HAHP SO.:'JHASl IÇIN 
Londra 23 A. A. -

Harp sonrası iktistdiyalı· 
nı tuo1)n.1 etmek üzere ya
landa l oııdrada lıi- miitte 
fıkJcr konfemnsı toplana· 

. c1ktır. Bu konft rJnsta in
} giltereyi Çörçil, Husyayı 

Mayeıski temsil edecektir. 

r 
1 



,fi' 

,;undan l>undanl Uzak ş_arkla : M etrllk M ahsulllt S~iı~ltd 
lehlrke/ Hata Dt- fterd"rıığ nd~n llnyııtta; kQr.ku kadar 

insnm geri bırak~n, sağlı 
ğım hozan, işlerini kJran 
kötil bir h<\Stalık yo.ktur. 
Milyonlıırca insan maale· 
sef hu hastalığın kurbanı 
dırlar. Düşiine dü~ilne iş 
y~pamaz hnle gelir. 

Halbuki; bugünkü ha 
yat müteşebbis, atıl_gan 

işbilh, cesur, namuslu ve 
çalışkan insan istemekte 
dir. 

Şayet kendi kendiniz· 
de böyle bir zaaf hissediyor 
sanız derhal harekele ge· 
çiniz, kendinize cesaret • 
nefsinize itimat telkin ede 
rek kendi kendinizi ikna 
ediniz, hayata serl>estçe a· 
tılıp işlerinizi cesar~tle ya 
pınız. 

Çünkil hayatı cesur 
olanlar kazanır. 

Ş. oGUZ 

Beledi geden 
bir dilek 
Hayat pahalılığını tah

kika çalışan Belediyemiz 
biı· aralık mcyva ve seb· 
zecileri sıkı bir kontrol 
ulbııa almakta ve esnafı 

etiket koymağa mecbur 
tutmakta idi. 

Son günlerde her ne
dense bu usulün gevşedi
ği görillmektedir. 

BugUo Ulus gazdesini 
okurken Ankara Belediye 
sinin günlük sebze fiatları 
nıu azami satış h:ıddini 
gösteren iUlnını okudum. 
.Ne güzel ve biz\m için de 
belki kiılfetli fakat tatbiki 
zaruri ve yerinde bir ör· 
nek olmaz mı ? .. 

M. S. Esen 
ET ÇOK GEÇ KALI YOH 

~lezbahada kesilen et· 
ler çarşıya çok geç gtlmek 
te ve baıan saat 9 u geç 
tiği halde kasap dükkan
larına et varmanıış bulun 
maktadır. 

Hulbujci sabahleyin sa 
al 8 <lıı i~ine gitmek mec· 
buriyelinde olanlar bu su
retle ıniişkül bir vaziyette 
kalmaktadırlar. -SOal beşle 
mezbnlıuda kesilen etlerin 
4 saat teehhUrle çarşıya 
gelmesinin sebebini anla· 
mıyoruz. Belediyenin naza 
zarı dikkatini celbederiz. 

T. H. K. BALOSU 
IIASILATI 

30 Ağustos Zafer Bay 
ramı günU akşamı Türk 
1 (ava Kurumu menfaatine 
verilen balonun safi hasıla 
tı 1068 lira 70 kuruş tut 
muş ve bu para Kurum 
Veznesine yatırılaralr mer· 
keze yollanınışbr. 

Neşriyat Müdürü 

SELiM ÇELENK 

ç.H.P.Mntbaası Antakya 

HER DAKİKA Blll HARP 
lHTlMALl Ill'KLENİYOR 

MuhamrnonKıymeli 
Lira Ktıruş 
1200 co 

Miktarı 

8 OX> Kilo 
55300 ,, 
19500 Adet 

429 50 . 
97 50 

Cinsi Köyü l\lüliilıazat ~~1' 
< ;ardaocsi \'oğuuoluk Tvl•minen beş IJiO ~lll ~ 

,, Sürütme ~iftliği , 2120 nJ!ll~ O 
l)o t k 1 15 J ai'f ·ıı:tııl . r a a ,, ·~ . ?,' ')'" . Jıı:>' 

dı ınurah• 

Bankok 23 . .ı\. A. -
Siy,am Başvekili lladyo 
ile söylediği bir nutukta 
demiştir ki : 

" Siyamın ınüdnlıalesi · 
ni de icu.p etlir~cek bir 
harbin çıkması mümkün· 
dilr. Böyle bir harp daki· 
kadan dakikaya beklene· 

3 00 301 ,, Limon ,, ,, ıki oğa~tn 
1 20 120 ,. Mnndaline ,, ,, bir agaçta 

975 00 19500 Kllo Zeytin ,, 6500 ağaçtıı 
3106 20 Yekfm ) ıııorııb' 

72 50 14500 Adet Portakal Hurbiyc 169 ağaç·ta b'' 
55 00 5500 ,, i\landaline ,, 48 ., ) ;ıııri\ 

bilir. " 

Amerik4da 
4 50 150 Kilo Trabzun hurması ,, 5 ,, ) "'' 

132 O'.l Yekun rı1oılT. 

6 MILYAHJ_.JK TAHSI· 
SAT 151\fü Dl 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı mah~uller açık arttırma ile sat ı:-Ja çık~ i~n 
Talip olanların yüzde yedi bw.:uk teminatlarile birlikte 30- 9 - 941 g 

19 da dertcrdarlığa ınli racuatları •• Of t 
Nevyork 22 A. A. -

Amerika Cümhurreisi Huz 
velt, hususi trenile bq.gün 

Tatla icar~ incir, Uzum VP ze9/iJı 5 

Vaşingtona hareket eyle· lht:ıy Defterdarlığındau: 
miştir. Hugün oraya varır lJarhiye rnıhiyeshıe ta 
varmaz kiralama ve ödünç bi Sinaniye küyüııde Dervi~ 
verme programının tatbi- oğlu i lJ r a him Seyfidin· 1 
ki için istediği 5 milyar den nıetrük bir kıtada 
985 milyon dolarlık kre· 30 ... dönünı tarla(3)sene müd 1 
dinin silratle kabulü ıiçin detle icanı verileceğinden 
parlamento reislerile görü- taliplerin bedeli "' muhanı· 
~cektir. meni olan 300 liradan 

AMElUkA MURAriHAS 100 de 7,5 teminatakçasi · 
LARI ~10SKUVADA le .bi!·likte 25- 9- 941 vta 

l\loskova23A.A.- Moskova ~~ıhınde Deftcr:darlıgıı 
Radyosu bildiriyor: Burada 1 muracaatlurı. 
toplanacak olanllngiliz.Ame- Memur 
rika.ı, Hus konferansına 
iştirak edecek Almerikan 
murahhasları Moskovaya 
gelmişledir. 

KlYEFi KAYHUNDAN 
SON HA 

Londra 23 A. A. -
Kiyef Şehrinin Almanlar 
tarafından zaptı üzerine 
şimdi oütün aHika bu şeb 
rin şarkındaki şiddetli 
muharebelerin vereceği ne 
tice üz~rine toplanmıştır. 
Almanlar Kiyufi bir hara· 
be halinde bulduklarım 
itiraf etmektedirl~r. 

SUHl\'E KABG ESI 
Şam 22 A: A. - Ye

ni kabine teşekkül etmiş 
tir. Fransız l;uvvetleri ku 
mandŞIJı G~neral Katru 
Suriyenin isti~lilli hakkın 
da yeni l.ıir beyanname 
neşredecek tir. 

YE 1 ZELZEtELER 
Ankara 22 A.A.-1\.11 

dığum:ı huber:lero göre, 
bu gece Eski~hir, Küt~h
ya, Afyon, ve Uşaktıı yer 
sarsmblun olmuştur. Ha· 
sar yol<tur, 

alınacak 
Jskenderwı Umun işlet· 

me M.Udürliiğilnden: 
Orta ve Lise uıs;zurıla 

rından şuberuiw memur 
alı.-acağmdan taliplerin 

A-.8üfus cüzuum 
u-~lektep şnhadetna· 

mesi 
C-Askerlik vesikası 
!)-Sağlık raporu 
Hüsnühal vesikalurile 

tahriren idaremize 26-9 
941 dahil tarihine kadar 
ınüracautları iliill olunur. 

KAYIP TASDIKNAJ\JE 
940 sene.aiııde Antak· 

ya Lisesinin birjnci smıfın 
' dıın aldığım tastiknaD.!eyi 

kuybellirn. Yenisini çıkara 
('.ağımdan eskisinin hükmü 
yokıur:. 

Hassalı 
Ali Sarı 

Gündü1.de 
Ülüm makinesinin(30)kısmı 

birden. ) ukmdu Türkçç 8üzlü 
ı (MAHII!: A Tt>lNETT). 

--------~..:~=~~·-ı-----:'.'- - ---
Değirmen icar edflecel<. 

Ilı\TAY DElı1TEHUAHLIÇll'\DAN: 
Muhammen ,, ~ 

Bedeli Mahzar KimtlGn metruk 
Um Kuruş No Adu Nev'i Köyü olduğu 
100 O'.l 4 45 Değirmen 1 lıdırbey Cebru Kııı&n· 

cıyan ve lJikran Kaı"'ncıyun 
100 00 140 ,, Vakıflı: lbralıim~Abruham 
oğulları ve şürekası (9 sehimde seksiz selı~ i ! . 

Hıdırbey ve Vakıflar köyünde metruk ıkı dr>ğır· 
menin bir senelik ic:ırı satışa çıkan1mıştır. 

Tu1ip olanların ı ,o de7,5 temin.ıt ak<.~a1arile birlikte 
ihale günü olan 1-10-941 günH saat 10 dn Defter· 
c;Wrlıia milracaatları. 

I la tay defterdarlığmdaıı 
ı\1.Jh . Kıymeti ·oğll ~ 

Cinsi 
Zeytin 

" 

Miktarı Lira Krş. Bulu110 l\iİf 
458 Kilo 27 48 Sıırılıır 
563 ,, 33 78 KafSU 

195 " 11 70 cuııte .. ııs 
:: 228 ,, 13 68 BaksD~hi:;:ı' 
" 235 .. 1 5308 'tl~~;~~ııt 
" 217 " 124 

354~ ,, 212 . 52 )e1kk~:~ıısıl Yukarıda cıııs ve mıktarları yazı 1 

açık arttırma ile satışa <tlkıtrılmı~tır. "ıdtı 
Satış heddlcri peş: ıı ı lir. Talip olanların yUba g 

teminat akı;alariyle birlıkle 25,9,941 p ~ rş·~ııı 
saat 10 da Deften.larlığ·a müracaatları. 

Muhammen 
• • 
* 

bedel ,_;o)ıtı 
Lira Kr. Kuru üziim Kuru iııeir Zeytin Jirtı 
135 6} 160 Kilo 14 J KHo 1305 f'İ. l~W~" 
173 36 840 ,, 332 ,, 895 ·· ~ıır~~ 
177 40 225 ,, 20 J ,, 186 ) '' l):JŞI ~1' 
85 6J 2J ,, 120 I " fırlJ • 
46 40 70 " 6 J " 4 ,o ., ıJJıcıf 
35 00 5ıJ " 5J " 375 ,, ~9115~ 
58 20 19J " 25J " 430 ,, 

711 56 Yekun uııcr ~ 
Yukanda cins ve miktarları yazılı rnahS lllrııı ~ 

arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Tı1lip olııt!rı1bO ~ 
de 7,5 teminallarile iJırlikte 25,9,94 l p~rş .... 
sayt 10 da l>efterdarliğa müraca·Atları. td 

lmiiha11Ja Memur alı":" 
11 

INHISARL.\ll UMU~1 MODGRLOGO~. ~!fer 
1- Teşkilatımızdaki münhal menıurı~ 01 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. . j\d:Jl1JJ 
2- llu imtihan 30-9-941 _tarihınd0• ~tır· ·tc 

hisarlar başmüdürlüğü binasmda yapıla~tl rııiisLı1rJl 
3- Talip olanlar bir dilekt;e ve evra 1 

.. ~ıef6 
bir fotoğrafla birlikde nıahalıi başmüdilrltC :ıll 
caat etmelidirleı·. "ıdıt )'"Jı 

4- imtihana girmek isteyenlerin aş.ıg 
sıf ve şartları haiz olm.ıl ll'l laıımdır. 

1
, ol~ 

A.- En az orta tahsilini u:tim1iş otnıı.ı ~ iııı;ıır• 
B.- 21 Yaşmdmı aşağı ve 30 yaşındaJl ~ 
mak 0111:1 '· 

C.- Var.ife ifasına mani bir hali buluı~~rePed8 ; 
D.- Her iklimde vm.:ife göre bilecel' A 0~• 
hallı olmak rertı11:ı 
E.-Akrµbasındaıı olmayan iki.ı.atı da ro 

1 
ııııl 

1 
göstermek ,Jecı:O JIJI' 
F.- Askerliğini yapmış ohn · k vey ı rı ,

0
!{lt1tl1 

mak ve uilhass:ı ıı .. r iki halde de sotl )li: 
niifus cüzdanına kuyıt ettirmiş uuıunı1111 

5- lmtihun mevzuu şunlardır. 
A.- llesap ve hendese 1 
B v f ,l 1 

.- ı azı . ,trı• ı \ı' 
C.- Cınumi malumat hay,ü bilgısı c~j.0t .~ı 

6-Jmtihanda kazananların mu\1affU 1".{ıot' 11, 
vaziyetlerine g~re Bsremdc~i dere?~ ıeri 1 )'••P'ı jj 
leri tespit edılerek sıraı;ı ıle tayıııtPr 1 toı.ıc' ' 

7 - Tayin edild ığı mahal ve vazıfo} 11 il8 ' 
hinden itibaren 15 giin zarfımı~ kııb::ılı,ııı~ 
hnşına gilmiyenlerin tayin ve inıtıtıaıı,.ııir 

8-lmtihaıı me.halliııe gelenıere h1
\'"" 

masrafı verilmez 


